
Julen starter hos Kødsnedkeren
Din slagter på landet,med god smag!

Gråsten landand (Berberi Gourmet) 3200 - 3600 g pr. kg 149,00 kr. 
Gråsten gås,    4-5 /5-6 / 6+ pr. kg 184,90 kr. 
Gråsten ½ and, (canette)  ca. 900-1100 gr. pr. stk 167,95 kr. 
Gråsten andebryst, enkelt 1 stk ca. 350g /+ pr. stk 134,95 kr.
Gråsten andebryst, dobbelt 1 stk ca. 900-110 gr. pr. stk 299,95 kr.
Gråsten andelår   1 stk pr. stk  59,95 kr.
Gråsten andelever   ca. 350 g. pr. stk 69,95 kr. 
Gråsten kalkuner   3-4 /4-5 / 5-6 kg  pr. kg 119,95 kr. 
Svinekam fra Friland    m/ben pr. kg 94,00 kr. 
Svinekam fra Friland    u/ben pr. kg 120,00 kr. 
Dittes julemedister    pr. kg 74,00 kr. 
Nyrøget hamburgerryg    pr. kg 104,00 kr. 
Stegt rullepølse    pr. kg 205,00 kr. 
Hjemmelavet sylte    pr. kg 95,00 kr. 
Hjemmelavet postej    lille pr. stk 16,00 kr. 
Hjemmelavet postej    stor pr. stk 27,00 kr. 
Hjemmelavet blodpølse   pr. kg 158,00 kr. 
Hjemmelavet leverpølse   pr. kg 158,00 kr. 
Hjemmelavede finker    pr. kg 90,00 kr. 
Hjemmelavet krydderfedt m/ løg, timian & æbler  pr. bk 19,00 kr. 
Rødkål fra Møllehøj   700 gr pr. glas 60,00 kr. 
Andesauce fra Gilleleje Havn  700 ml pr. glas 100,00 kr

Økologisk julemad
Øko Dansk landand  Den Sorte Hane 3200 - 3500 g pr. kg 199,00 kr.
Øko dansk svinekam u/ben  pr. kg 130,00 kr.
Øko dansk svinekam m/ben  pr. kg 120,00 kr.

Juleanden er reddet!
Gråsten Fjerkræ har udvist rettidig omhu, mht. til risikoen for fugleinfluenza, 
og slagtet sine fritgående ænder i tide. Vi får derfor leveret frosne ænder i år. 
Kødsnedkeren optøer den langsomt ved lav temperatur i kølerum, og de vil 
være optøet når du køber dem i butikken i Ørby

Sådan bestiller du...

1. Pr. mail :  butik@koedsnedkeren.dk
 Oplys dato for afhentning (21- 22- eller 23. dec)
 Navn samt tlf. nr.
 Vareart, samt antal
 I emnefeltet skrives: ’’Bestilling til Jul’’
 Vor medarbejder, modtager bestillingen, og vender   
             tilbage med et bestillingsnr; som skal medbringes ved afhentningen

2. Pr. telefon :  48718785
 Oplys dato for afhentning (21- 22- eller 23. dec)
 Navn samt tlf. nr.
 Vareart, samt antal
 Vor medarbejder, modtager bestillingen, og oplyser et bestillingsnr; 
              som skal oplyses  ved afhentningen

3. Henvendelse i butikken : Farvergårdsvej 14, Ørby
 Oplys dato for afhentning (21- 22- eller 23. dec)
 Navn samt tlf. nr.
 Vareart, samt antal
 Vor medarbejder, modtager bestillingen, og vender   
             tilbage med et bestillingsnr; som skal medbringes ved afhentningen

Farvergårdsvej 14  *  Ørby  *  3210 Vejby  *  48718785
butik@koedsnedkeren.dk  *  www.koedsnedkeren.dk

Slagteren ønsker alle en Glædelig Jul

Åbningstider op til jul:
Torsdag  15/12  10 - 17:30
Fredag              16/12   9 - 17:30
Lørdag  17/12   9 - 14:00
Søndag  18/12   LUKKET
Mandag  19/12   LUKKET
Tirsdag  20/12   LUKKET
Onsdag  21/12   10 - 17:30
Torsdag  22/12   9 - 17:30
Fredag   23/12   9 - 17:30
               24-28/12 LUKKET
Torsdag 29/12 10 - 17:30
Fredag  30/12   9 - 17:30
Lørdag              31/12 LUKKET
                      1- 6/1  LUKKET
På gensyn         7/1-2017   10 - 17:30


